
Protokoll från byalagsråd 2022-09-06 
 
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:  
Bernd Becker, Bo Ljungberg och Leif Jonholm – Dybeck,  
Mikael Werner och Lisbeth Johannessen - Rydsgård,  
Ann-Sofi Einbjörn och Maria Olsson - Slimminge,  
Cecilia Svensson, Madeleine Pinjegård och Henrik Svärd - Skivarp,  
Roland Persson och Bo-Inge Hansson - Västra Nöbbelöv,  
Magdalena Hellström - Skurups kommun 
 
1) Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
2) Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkännes. 
 
3) Val av protokolljusterare  
Leif Jonholm väljs att justera protokollet. 
 
4.) Föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkännes och läggs till handlingarna. 
 
5) Frågor att ta upp med kommunen  
 
Dybeck 

1. Det har varit ännu en sommar med parkeringsproblematik i Bingsmarken. Något måste väl 
kommunen kunna göra? 

2. Byalaget fortsätter att efterlysa utredningen kring Bingsmarken och området däromkring 
som gjordes av en praktikant på Tillväxt och Utvecklingsenheten. 

3. Det har varit flera korta elavbrott och det är ett problem att strömmen kommer och går.  
Eon kallade till ett möte men tyvärr kunde de som representerade Eon inte svara på 
frågeställningarna. Kan kommunen trycka på Eon? 

4. Det är viktigt med tydlig kommunikation och information från Skurups Elverk. Informationen 
borde finnas på kommunens hemsida tex när det var avbrott i kommunikationen så borde 
det ligga på skurup.se Det borde också finnas tydlig information vem man ska kontakta i de 
olika frågorna som rör fiber. Skurups Elverk bytte kommunikationsleverantör och plötsligt så 
tvingades alla till en högre hastighet till en högre kostnad, varför? 

5. Mycket fortkörningar på Hörtevägen och även på vägen mellan Abbekås och Skivarp. Vad kan 
man göra åt det? 

6. Önskemål att det finns en buss från Skivarp och västerut mot Anderslöv. 

 
Slimminge 

7. Det ska enligt hörsägen införas ett tagg-system på skolbussarna. Hur ska detta i så fall 
fungerar? Kommer det fungera när de ska ha kompisar med sig? 
 

Skivarp 
8. Skivarp saknar fortfarande belysning på torget. 



9. När är invigningen av Shiffendorf?  
Svar: 14/9 kl 17-19 

10. Landsvägen genom Skivarp, det avgränsade cykelområdet är obehagligt att cykla på och där 
är även brunnar, önskemål är att man tar bort området och linjen. 

 
Rydsgård 

11. Kan infarten till Rydsgård bli likadan som Östergatan? (Leif Johansson som lämnat 
önskemålet måste förtydliga vad som menas innan kommunen kan svara) 

12. Vissa byar har vägskyltar med ortsnamnen. Kan fler byar få sina ortsnamn på vägskyltar? 
 

V Nöbbelöv 
13. Hur hanteras tillsynen av ödeshus? Ska man anmäla om man har kännedom om hus som står 

övergivna och är en fara och i så fall till vem? 
 

Kommunövergripande frågor 
14. Det är ett problem att brunnarna på väg 101 i Skivarp ligger så lågt, det blir ojämt att 

köra och cykla på. Det finns fotodokumenterat hur djupt brunnarna ligger, brunnen 
som är fotad finns mitt emot vid Örmöllavägen. 

15. Hur går det med översiktsplan 2035? Man skickar in synpunkter under 
remissförfarandet men man får man inget svar eller återkoppling, det minsta man 
borde få är åtminstone att man mottagit remissvaret. 

16. När man kommer från Skivarp med lastbil eller tung last så hänvisas man att köra 
hållet genom Gardistahålan, det kan väl ändå inte vara meningen? 

17. Önskvärt att kommunen prioriterar genomfart runt Skurups tätort, antingen från 
Dalaled och rakt norrut, eller från Folkhögskolan, bredda och anslut vid Stenakulla-
rondellen. 
 

Evenemang 
7/9 kl 15-19 Öppet hus och invigning Rydsgårdsskolan 
14/9 kl 17-19 Öppet hus och invigning Shiffendorf   
 
5) Vid mötet väckta frågor   
Glöm inte att meddela hur många som kommer på byalagsrådet till det byalag som är värd för 
byalagsrådet, senast två dagar innan mötet äger rum. 
 
6) Nästa möte  
4/10 Abbekås 
 
7) Avslutning  
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
Roland Persson Leif Jonholm  Magdalena Hellström 

Ordförande  Justerare  Sekreterare  
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